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Tárgy: Javaslat a Zeneiskola kialakítandó 
hangversenytermének akusztikai 
bemérési, tervezési költségeinek 
biztosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az alapfokú művészetoktatási intézmények törvényes működéséhez a nevelési - oktatási 
intézmények működéséről szóló 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet 7. sz. melléklete szerint az 
intézménynek növendéklétszámával arányos méretű hangversenyteremmel is rendelkeznie 
kell. 

Jelenleg a zeneiskolának csak kamaraterme van, mely max.50 fő befogadására alkalmas. 
Növendéklétszámunk: 688 fő. 

A Szent László Általános Iskola 2010. szeptemberétől átadja a Szent László tér 34. sz. 
épületben használt tornatermét a Zeneiskolának. A felszabaduló tornaterem és az épület 
adottságai lehetővé teszik egy ideális hangversenyterem kialakítását, a szükséges kiszolgáló 
helyiségekkel együtt. 

Hosszú távon a hangversenyterem segítené az intézmény kiváló minősítésének megőrzését, 
mely mind szakmailag, mind a minősített intézményeknek járó normatíva szempontjából is 
kiemelten fontos. Távlatilag pedig szélesebb körű együttműködést tenne lehetővé a kerületi 
intézményekkel. 

Az átalakítás első lépése a jelenlegi tornaterem akusztikai bemérése, tervezése - a 
visszhang megszüntetése érdekében. Ez a hangversenyterem funkció kialakításának 
alapfeltétele. Az akusztikai mérés, tervezés, együttműködés a belső építésszel - költsége az 
előzetes árajánlat alapján 400.000 Ft + áfa, azaz összesen 500.000 Ft lenne, mely összeg 
biztosítását szeretnénk kérni a képviselő-testülettől. 

Az előterjesztést Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális és Oktatási Bizottság a 2010. augusztusi ülésén tárgyalja, a bizottság álláspontját a 
bizottság elnöke a képviselő-testületi ülésen ismerteti. 



Határozati javaslat; 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja a 
Zeneiskola számára a kialakítandó hangversenyterem akusztikai bemérésének, tervezésének 
költségét, összesen 500.000 Ft-ot, mely összeget a képviselő-testület működési célú általános 
tartalékkerete terhére biztosít. 
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